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Colofon

Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie Audrey Wokke Redactie Audrey Wokke 
Vormgeving Caroline Meijers Adres Saenehof 1, 1862 JA Bergen Telefoonnummer 072-
5895944

De volgende uitgave verschijnt op 1 december 2017. Kopij inleveren vóór 15 november 2017. 
Alle inzendingen mogen naar Audrey Wokke: a.wokke@vivazorggroep.nl. Marke Nieuws is een 
uitgave van ViVa! Zorggroep. Niets uit deze uitgave mag overgenomen, vermenigvuldigd of 
gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming.



xxxxx

 MARKE NIEUWS ViVa!  3

Beste lezer,

De herfst heeft, boven verwachting, nog geen storm, wind en regen 
veroorzaakt, maar juist zonneschijn met soms een warme dag. En 
daar profiteert u ook weer van, want er kan nog steeds buiten worden 
gewandeld – vooral nu er we iedere week worden geassisteerd door 
stagiaires van het Horizon College. De Marke bruist – en dat willen we ook 
zo houden. We proberen zoveel mogelijk activiteiten te organiseren voor 
alle bewoners en het u onder meer daarmee zo aangenaam mogelijk te 
maken.

Voor de laatste twee maanden van het jaar staat er genoeg op de 
planning. We zijn echter ook al bezig met 2018. Zo staan we ingeschreven 
voor de Museum Plus Bus en voor activiteiten in het Amsterdamse 
Friendship Sport Centre, waar u bijvoorbeeld, onder begeleiding, kunt 
zwemmen. Bovendien komt ook de schaatsbaan terug, dus houd Marke 
Nieuws goed in de gaten. We willen graag weten hoe u dit alles ervaart. 
Zijn er activiteiten die u mist? Laat het ons weten en we kijken wat we voor 
u kunnen betekenen.

Namens Annet Aardenburg willen we ook mededelen dat er in november  
De Toekomstgroep start met herstelwerkzaamheden aan alle kozijnen van 
De Marke. De werkzaamheden verschillen per appartement en kunnen 
meestal vanaf buiten worden uitgevoerd. In een enkel geval is toegang 
tot de woning noodzakelijk. Mocht dit het geval zijn, dan maakt Ronald 
dit tijdig bij u kenbaar. Wanneer men bezig is met uw appartement, is 
het belangrijk dat u het luikje van uw kozijn opent. De werkzaamheden 
beginnen om 07:00 en nemen, afhankelijk van het weer, plusminus acht 
weken in beslag. Zodra de exacte startdatum bekend is, informeren we u 
verder. Het mag dan wel een oud gebouw zijn, maar niet minder sfeervol 
en hartelijk!

Met vriendelijke groet,
Audrey Wokke
Coördinator Vrijwilligers

EEN WOORD VOORAF
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Dinsdagmiddaguitje
Gaat u op dinsdag 21 november 2017 mee met 
het dinsdagmiddaguitje? Hierbij gaan we naar 
het Sinterklaashuis in Schoorl en nemen een 
kijkje in het dagelijks leven van de Sint an zijn 
Pieten.

De kosten bedragen €12,50, inclusief entree 
en consumptie. Inschrijven kan bij de receptie. 
We verzamelen om 13:30 bij de receptie en 
vertrekken om 13:45. We brengen u rond 
16:30 weer thuis. Opgeven kan bij de receptie, 
betalen kan bij Siene.

Tablet Café
We gaan op vrijdagmiddag, samen met vaste 
vrijwilligers Lida en John, aan de slag met de 

tablet tijdens het Tablet Café. We vinden het 
leuk als u en uw tablet hierbij aanwezig zijn. 
Heeft u vragen, komt u ergens niet uit of wilt u 
gewoon onder de mensen zijn? Dan bent u van 
harte welkom op 10 en 14 november om 15:00 
in de brasserie. Het Tablet Café kost €2,50 voor 
koffie, thee en iets lekkers. 

Het Tablet Café is ook op zoek naar vrijwilligers.

Marke Bios
De film Planet Earth is een prachtige natuurfilm 
waarbij de aarde op fabuleuze wijze in beeld 
wordt gebracht. Planet Earth draait op zondag 
12 november 2017 om 15:00 in de Tuinzaal.  
De film is gratis voor bewoners. Overige 
belangstellenden betalen €2,50.

De Marke organiseert activiteiten voor cliënten en omwonenden van uw 
woonlocatie. De rubriek Activiteiten bespreekt de meest bijzondere uit zowel 
de afgelopen als de komende periodes.

ACTIVITEITEN

ACTIV ITE ITEN
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ACTIV ITE ITEN

Fotoverslag
De foto's op deze pagina zijn gemaakt tijdens de 
wandeltweedaagse van de afgelopen maand, waar ook 
De Marke aanwezig was!
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ACTIV ITE ITEN

Partyboot
De bewoners van De Marke hebben op donderdag 
28 september, op uitnodiging van het Nationaal 
Ouderenfonds en in samenwerking met het 
Amsterdamse bureau Stoer, per salonboot de Jordaan 
bezocht. Ze hebben een fantastische dag gehad.

Ballroom Dance
De Ballroom Dance van de 
maand oktober was een 
groot succes – zo is te zien 
op deze foto!
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ACTIV ITE ITEN

Gezocht!
We zoeken, voor het huiskamerproject, een hoge 
vogelkooi waar meerdere vogels in kunnen. Kent u 
iemand die zo'n kooi heeft staan? Of heeft u er zelf een? 
Dan zijn onze bewoners hier heel blij mee. Afgeven kan 
bij de receptie.

Speelkaarten
We zoeken ook 

speelkaarten voor 
de bridgeclub. Heeft 

u toevallig kaarten 
over? Lever ze dan in 

bij Audrey Wokke.

DVD
We zijn tot slot op zoek 
naar een DVD van André 
Rieu. Heeft u die? Dan 
kan inleveren wederom bij 
Audrey Wokke.
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NOVEMBER 2017
Wijzigingen onder voorbehoud

Woensdag 1 november
09:00 - 12:00  Kapper Eerste etage 
10:15 - 11:00  Bewegen voor ouderen Tuinzaal
15:00 - 16:00  Heden En Verleden Eerste etage
15:00 - 16:30  Koersbal Tuinzaal 

Donderdag 2 november
10:45 - 11:30  Kerkdienst pastor Tuinzaal 
14:15 - 17:15  Klaverjassen Brasserie
15:00 - 16:30  Bewegen en fit zijn Tuinzaal 

Vrijdag 3 november
10:30 - 12:00  Kaarten maken Eerste etage

Zaterdag 4 november
15:00 - 16:30  Cross boccia Tuinzaal

Zondag 5 november
15:00 - 16:30  Optreden: Saskia Paërl Tuinzaal 

Maandag 6 november
10:30 - 12:00  Muziek Op Maat Tuinzaal
13:45 - 16:45  Bridge Brasserie
15:00 - 16:30  Groene Vingers: Bloemschikken Tuinzaal

Dinsdag 7 november
10:30 - 12:00  Creatief & Knutsel Tuinzaal    
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30  Zangkoor Tuinzaal 
15:00 - 16:30  Zingen op de huiskamers Huiskamer I

Agenda
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Woensdag 8 november
09:00 - 12:00  Kapper Eerste etage 
10:15 - 11:00  Bewegen voor ouderen Tuinzaal
15:00 - 16:00  Heden En Verleden Eerste etage
15:00 - 16:30  Koersbal Tuinzaal 

Donderdag 9 november
14:15 - 17:15  Klaverjassen Brasserie
15:00 - 16:30  Bewegen en fit zijn Tuinzaal 

Vrijdag 10 november
10:30 - 12:00  Kaarten maken Eerste etage
15:00 - 16:30  Sjoelen Tuinzaal
15:00 - 16:30  Tablet Café Brasserie

Zaterdag 11 november
15:00 - 16:30  Hersentraining Tuinzaal

Zondag 12 november
15:00 - 16:30  Marke Bios Tuinzaal 

Maandag 13 november
10:30 - 12:00  Muziek Op Maat Tuinzaal
13:45 - 16:45  Bridge Brasserie
15:00 - 16:30  Groene Vingers: Natuurfilm Tuinzaal

Dinsdag 14 november
10:30 - 12:00  Creatief & Knutsel Tuinzaal    
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30  Zangkoor Tuinzaal 
15:00 - 16:30  Zingen op de huiskamers Huiskamer I

Agenda
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Woensdag 15 november
09:00 - 12:00  Kapper Eerste etage 
10:15 - 11:00  Bewegen voor ouderen Tuinzaal
15:00 - 16:00  Heden En Verleden Eerste etage
15:00 - 16:30  Koersbal Tuinzaal 

Donderdag 16 november
14:15 - 17:15  Klaverjassen Brasserie
15:00 - 16:30  Bewegen en fit zijn Tuinzaal 

Vrijdag 17 november
10:30 - 12:00  Kaarten maken Eerste etage
15:00 - 16:30  Sjoelen Tuinzaal

Zaterdag 18 november
15:00 - 16:00  Bruin Café met muziek van Gerard Koomen 
   Brasserie

Zondag 19 november
15:00 - 16:30  Rummikub Tuinzaal 

Maandag 20 november
10:30 - 12:00  Muziek Op Maat Tuinzaal
13:45 - 16:45  Bridge Brasserie
15:00 - 16:30  Groene Vingers: Japans bloemschikken 
   Tuinzaal

Dinsdag 21 november
10:30 - 12:00  Creatief & Knutsel Tuinzaal    
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
13:45 - 16:30  Dinsdagmiddaguitje
15:00 - 16:30  Plaatjes draaien met Nic de Git Huiskamer I
15:00 - 16:30  Zangkoor Tuinzaal

Agenda
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Woensdag 22 november
09:00 - 12:00  Kapper Eerste etage 
10:15 - 11:00  Bewegen voor ouderen Tuinzaal
15:00 - 16:00  Heden En Verleden Eerste etage
15:00 - 16:30  Koersbal Tuinzaal 

Donderdag 23 november
11:00 - 11:30  Kerkdienst dominee (koffie vanaf 10:30) 
   Tuinzaal
14:15 - 17:15  Klaverjassen Brasserie
15:00 - 16:30  Bewegen en fit zijn Tuinzaal 
17:00 - 20:30  Buffet met livemuziek Brasserie 

Vrijdag 24 november
10:30 - 12:00  Kaarten maken Eerste etage
15:00 - 16:30  Sjoelen Tuinzaal
15:00 - 16:30  Tablet Café Brasserie

Zaterdag 25 november
14:30 - 17:30  Bingo Tuinzaal

Zondag 26 november
15:00 - 16:30  Eerste Advent Tuinzaal 

Maandag 27 november
10:30 - 12:00  Muziek Op Maat Tuinzaal
13:45 - 16:45  Bridge Brasserie
15:00 - 16:30  Groene Vingers: Natuurquiz Tuinzaal

Dinsdag 28 november
10:30 - 12:00  Bij Oma Op Schoot Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30  Zangkoor Tuinzaal 
15:00 - 16:30  Zingen op de huiskamers Huiskamer I

Agenda
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Woensdag 29 november
09:00 - 12:00  Kapper Eerste etage 
10:15 - 11:00  Bewegen voor ouderen Tuinzaal
15:00 - 16:00  Heden En Verleden Eerste etage
15:00 - 16:30  Koersbal Tuinzaal 

Donderdag 30 november
14:15 - 17:15  Klaverjassen Brasserie
15:00 - 16:30  Bewegen en fit zijn Tuinzaal 

Agenda
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MENU 'S

BIJZONDERDAGMENU
Iedere vierde donderdag van de maand vindt in de brasserie vanaf 
17:00 het Bijzonderdagmenu met livemuziek plaats. De kosten 
hiervoor zijn €17,50 per persoon.

23 november
Indiaas buffet met livemuziek
• Linzensoep met koriander 

• Gesmoorde kip met amandelen, kokos, rozijnen in een marinade van 
yoghurt, room en specerijen

• Curry van gestoofd rundvlees met kerrie, tomaat en ui
• Romige viscurry met citroengras en gember
• Gebakken rijst met gewokte paksoi en paprika
• Gewokte mie met Indiase groenten en ei
• Indiase kebabspies van lamsgehakt met knoflooksaus
• Salade van rode ui, tomaat, komkommer met yoghurtdressing, taugé 

en atjar tjampur  

• Mousse van limoen en gember met spekkoek 

Reserveren
We hopen u ook deze maand weer in de brasserie te mogen begroeten 
voor een van de speciaal voor u samengestelde menu’s! Reserveer in de 
brasserie of bel naar 072-5895944. 
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Beauty By Iris
Iris is op 2 en 30 november vanaf 10:00 voor u 
aanwezig in Huiskamer 1. Een afspraak maken 
kan telefonisch via 06-48967789.

Bibliotheek
De bibliotheek op de tweede etage is op 14 
en 28 november geopend. Yvonne zit tussen 
10:00 en 11:00 voor u klaar om de boeken om 
te ruilen.

Huisartsen in huis
Dokter Laarhoven is op maandag van 14:00 tot 
15:30 aanwezig in huis. Dokter Schilling is er 
op dinsdag van 11:00 tot 12:30. Dokter Boot 
komt op woensdag tussen 11:00 en 12:30.

JPC Optiek
Iedere eerste woensdag van de maand is er 
een inloopspreekuur van 10:30 tot 11:00. 

Daarnaast kunt u zelf een afspraak maken via 
072-5817711.

Klachten
Heeft u een klacht? Geef deze dan door aan de 
leidinggevende van degene waarover de klacht 
gaat. Een klacht anoniem doorgeven kan door 
het formulier in de bus bij de receptie te doen. 

Oorwerk Audiciens
Oorwerk Audiciens komt één keer per maand
op donderdag in huis. Dit gebeurt deze maand 
op 16 november tussen 10:30 en 11:00 in het 
atelier op de derde etage. Heeft u vragen of 
specifieke problemen? Dan kunt u altijd bellen 
voor een afspraak via 072-5899779.

PRAKTISCHE INFO

Vrijwilligers gezocht
We zoeken vrijwilligers voor 
de koek- en zopiestand die 
op 28 en 29 december bij de 
schaatsbaan staat. Inlichtingen 
vindt u bij Audrey Wokke.

De rolstoelbus BES is daarnaast 
op zoek naar chauffeurs. Heeft 
u een dagdeel over? Meldt u 
dan aan als invaller voor de 
rolstoelbus. Dit kan via 06-
12745263.
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Rolstoelbus BES
Rolstoelbus BES rijdt zeven dagen per week 
tussen 09:00 en 18:00 voor u. De bus komt u 
altijd tijdig van huis halen en brengt u keurig 
naar uw eindbestemming. De chauffeur geeft 
u uitstekende service onderweg. Reserveren 
kan dagelijks tussen 09:00 en 17:00 via het 
telefoonnummer 06-12745263. 

Telefoonnummers
Alkmaarse Courant Ledenservice 
088-8241111
Apotheek 072-5812236
Brood & Banket Velton 072-5812441
Dokter Boot/Hofman 072-5813130
Dokter Laarhoven 072-5812700
Dokter Schillings 072-5090605
Dokter Visser 072-5813895
Huisartsenpost 072-5180618
Kapper Janbroers 072-5896164
Medisch pedicure Mandy 06-11431670 of 
pedicuremandy@quicknet.nl 
Noord West Ziekenhuis 072-5484444
OV Taxi 0900-8878
Pieter Dekker/Ootes 072-5122614
Medisch pedicure Jacqueline Rood 06-
33853398
Starlet Trombosedienst 085-7736736
Taxi Smit 072-5899222
TEK Team, specialist in elastische kousen 
06-14137099
Uitvaartverzorging Dela 0800-9556655
Via Erwin rollator, hoog-laagbedden en 
rolstoelen 06-37324139
Yarden 0800-1292/8192

Welkomst- en afscheidberichten
• We verwelkomen Mw. A. Bleeker-van 

Stralen (3 oktober 2017, K.102)

Winkel
Mist u nog iets in onze 
huiswinkel? Dan kunt u dat 
bij ons aangeven. Wij gaan 
vervolgens proberen hiervoor 
te zorgen. Let op: het is het 
niet meer mogelijk om in het 
weekend via de medewerker 
Brasserie artikelen uit de winkel 
te kopen. Houdt u er rekening 
mee dat u op vrijdagmiddag de 
benodigdheden in huis haalt.
aanwezig in huis.

De winkel is geopend van 
maandag tot en met vrijdag 
tussen 10:00 en 12:00 én tussen 
13:30 en 16:00.

PRAKTISCHE INFO
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PRAKTISCHE INFO
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Postzegels
Wilt u de gebruikte postzegels bewaren voor 
het goede doel? Stichting De Postzegelvriend 
heeft als doel langdurig zieken en gehandicapte 
postzegelverzamelaars te helpen met het 
opbouwen en voortzetten van hun verzameling. 
Dit doen we onder meer door het toezenden 
van postzegels, briefwisselingen met vaste 
correspondenten en door uitgifte van het 
blad De Postzegelvriend. Inleveren kan bij de 
receptie. Namens Stichting De Postzegelvriend 
heel hartelijk bedankt. Blijf ze verzamelen!

Door Mees Schotten, vrijwilliger

Wat wordt er gezegd als...
Wat wordt er gezegd als je verkering krijgt? 
Ik hou van jou.

Wat wordt er gezegd als je gaat trouwen?

Ik hou heel veel van jou.

Wat wordt er gezegd als je gaat scheiden? 
Ik hou alles van jou.

Omdat ik van je hou
‘s Morgens kan ik niet eten, omdat ik van je 
hou.

's Middags kan ik niet eten, omdat ik van je hou.

‘s Avonds kan ik niet eten, omdat ik van je hou.

‘s Nachts kan ik niet slapen, omdat ik verga van 
de honger.

Iets inzenden?
Heeft u een leuk stukje 
geschreven of een mooie foto 
gemaakt? Of heeft u genoten 
van een uitstapje en wilt u dat 
graag met anderen delen? 
Geef uw inzending door aan de 
redactie en wie weet verschijnt 
u in de volgende editie! Neem 
hiervoor contact op met de 
gastvrouw van uw locatie of 
mail direct naar hoofdredacteur 
Audrey Wokke via a.wokke@
vivazorggroep.nl.

INZENDINGEN
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Doordenkers
Wordt de levensduur van voedsel nou werkelijk 
verlengd door toevoegingen van al die 
chemische middelen, of lijkt het alleen maar zo 
omdat die van ons er korter door wordt?

Ze zouden kleding van een uiterste 
houdbaarheidsdatum moeten voorzien, zodat 
de klant weet of ze nog in de mode zijn.

Sinds ik op het nieuws gehoord heb dat niets zo 
gezond is als zemelen, zet ik weer veel vaker 
de radio aan.

Rijpheid van de man wil zeggen, de ernst te 
hebben teruggevonden die men als kind bij het 
spelen had.

Gisteren was er paniek gezaaid, vandaag stond 
het al een meter hoog. 

Werk is niet het probleem, de vrije tijd die het 
kost wel.

Pas op met surfen: de geheime dienst ziet 
alles....

Handwerkgroep
Wilt u meedoen met de handwerkgroep? Dan 
bent u op 13 en 27 november tussen 10:00 en 
12:00 van harte welkom in de Brasserie. Het 
is tevens mogelijk om mooie, zelfgemaakte 
spullen uit de vitrine te kopen. Deze komt in de 
Brasserie of de winkel te staan. De vrijwilligers 
komen u, als u dat wilt, graag ophalen.

Door Margreet en Ida, vrijwilligers

INZENDINGEN
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Waardigheid en trots
In het kader van het project Waardigheid en 
Trots streven bewoners, mantelzorgers en 
medewerkers van De Marke naar een positieve 
en opbouwende sfeer.

Het positiviteitshoofd kan hier een bijdrage aan 
leveren. Mevrouw Positiviteit was kaal en er 
wordt al mondjesmaat geholpen om haar van 
een mooi kapsel te voorzien. Helpt u haar hier 
ook aan mee? Iedereen, of het nu bewoner, 
bezoeker, of medewerker is, mag iets positiefs 
op het gele Post-it-velletje schrijven en op haar 
hoofd plakken.

Een aantal positieve gedachtes die al gedeeld 
zijn:

Met veel liefde en beleid krijg je alles voor 
elkaar

Leuk bedacht

Wat fijn om iedereen weer ’s morgens te zien 
ontbijten

Hoera voor jullie

Door Audrey Wokke, Coördinator Vrijwilligers

INZENDINGEN
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zomer weetjesINZENDINGENADRESGEGEVENS

De Marke + Saenehof 
Saenehof 1

1862 JA Bergen
Telefoon 072-5895944 

Fax 072-5898607
E-mail mareceptie@vivazorggroep.nl 

Website www.denieuwemarke.nl


